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1.Introducció.	
La població mundial ha passat de 3000 milions de persones l’any 1960 a 6800 milions el 2010. 

La millora  del  nivell  de  vida  global  a  portat  un  increment  del  consum  energètic  d’un  27% 

només en el període 1997‐2007. 

A  Espanya  quasi  el  40%  de  l’energia  es  consumeix  en  el  transport,  i  d’aquest  el  80%  al 

transport de per  carretera. Donat el problema ambiental que  representen  les emissions de 

CO2, es fa palesa la necessitat de reduir el consum de carburant dels vehicles terrestres. 

	
 

2.	Estratègies	per	a	la	major	eficiència	energètica.		
Algunes de les estratègies per reduir el consum i emissions de CO2 dels vehicles terrestres són: 

 Millora dels motors de combustió actuals 

 Adopció de motors híbrids 

 Introducció de motors elèctrics 

 Aplicació de  tecnologies  actives d’estalvi d’energia;  autoapagada de motors, 

recuperació d’energia de frenada... 

 Ús de motors per cel∙la d’hidrogen 

 Reducció del pes dels vehicles. 

Aquesta  darrera  és  una  estratègia  transversal  que  es  complementària  a  totes  les  altres.  Es 

considera  que  per  a  un  vehicle  de  1200  kg  ,  la  reducció  de  100  kg  suposa  un  estalvi  de 

combustible  entre  el  5%  i  el  6%.  La  reducció  de  pes  per  a  un  vehicle  implica  una  bona 

estratègia  en  el  procés  de  selecció  de materials  així  com  un  bon  disseny    tant  a  nivell  de 

producte com de procés de fabricació. 
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Els  intents de reduir el pes dels vehicles han dut a un canvi progressiu en  la selecció  i ús de 

materials.  La  quantitat  d’acer  utilitzat  ha  disminuït  mentre  que  l’alumini  i  els  plàstics 

augmenten  .  Això    ha  comportat  a  una  reducció  molt  important  el  pes  els  vehicles 

(especialment notable als EUA) tot i que els darrers anys ha augmentat  lleugerament degut al 

increment global de la  mida  d’aquests. 

Paral∙lelament  ,  a  través  del  projecte  EU‐Project  „SuperLightCar“,  a  la  Unió  Europea    s’ha 

dissenyat un concepte nou de cotxe lleuger.. En aquest projecte l’objectiu principal ha estat la 

reducció el pes del vehicle. Com a  resultat s’ha proposat un vehicle amb els següents pesos 

referits al xassís i habitacle  :alumini 96kg (53%) ,acer 66 kg (36%), magnesi 11 kg (7%), plàstics 

7 kg (4%). Es patent  l’increment en  l’ús de  l’alumini  i  la disminució de  l’acer però degut a  las 

seves excel∙lents propietats mecàniques aquest encara és imprescindible en algunes parts.Com 

a resultat final el xassís més habitacle s’encareixen un 112%. 

Davant  l’evidència  que  el  canvi  de  concepte  a  cotxe  lleuger  tardarà  força  temps  a  ser 

econòmicament viable  s’ha continuat el desenvolupament tant d’aliatges d’alumini i magnesi 

com nous  tipus d’acers.Pels elements estructurals  ,que són els de major pes, es requereixen 

dues propietats que resulten contraposades. Es requereixen altes resistències mecàniques per 

tal de poder “aprimar” els components  sense perdre seguretat. Per un altre part es requereix 

elevades ductilitats per poder fabricar els components de manera econòmica.   Si  es grafica la 

ductilitat en front de  la resistència s’observa aquest efecte seguint una corba quasi perfecta. 

S’observa que a  major resistència  hi ha una  menor ductilitat.  

 

Figura 3. Correlació resistència respecte la ductilitat per als acers. 

La  recerca  en  l’àmbit  dels materials  està  encaminada  al  desenvolupament  de materials  o 

processos  de  fabricació  que  desplacin  la  corba  en  el  sentit  de  la  fletxa.  Dintre  d’aquesta 

tendència  s’estan  desenvolupant  nous  acers  de  molt  alta  resistència  com  els  TRIP,  TWIP 

complementats amb processos d’estampació en calent. 

 

3.	Conclusions.	
Els costos dels nous materials no permeten el seu ús massiu en la indústria de l’automòbil. La 

millora  i desenvolupament d’aleacions d’acer continua essent un dels camps de  reducció de 

pes dels vehicles més important. 
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